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DIA A DIA DA EQUIPE DE ZELADORIA
Entrevista com nosso encarregado de zeladoria José Francisco de Camargo Neto, policial
militar aposentado, que trabalha na SAI e nos traz sua experiência.
"A zeladoria tem 4 equipes, trabalhando 12 por 36 horas. Contamos com três motos e sistema
de comunicação."
“Estamos aqui para zelar pelo patrimônio dos associados. Nosso serviço primordial é contra
furto e roubo. Nos últimos dois anos alguns poucos furtos, nada alarmante pois ocorreram em casas
em construção ou objetos deixados na área externa das casas.” Não temos relatos de roubo dentro
do loteamento há anos. De acordo com dados da Secretaria do Estado de São Paulo Ubatuba está
em terceiro lugar das cidades mais violentas do estado, mas aqui estamos sem uma comunidade
segura, e isso se deve à nossa Zeladoria.
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE
O encarregado Neto trabalhou por 30 anos na polícia militar, seus últimos anos na ativa foram
na cidade de Ubatuba, agora aposentado, está na SAI há dois anos.
Os vigias para serem contratados precisam ter curso de vigilante, depois de contratados
fazem cursos de reciclagem de dois em dois anos. Priorizamos moradores nas imediações de
Itamambuca o que gera conhecimento na comunidade e facilita a identiﬁcação e simpatia. “O
pessoal é muito dedicado, interessado e atento. Vestem a camisa da SAI.”
MONITORAMENTO
A zeladoria conta com 26 câmeras distribuídas no loteamento. As imagens são observadas em
tempo real e ﬁcam gravadas para possíveis consultas.
PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR
A PM tem um itinerário de ronda passando no loteamento em dias alternados. Essa parceria
começou há muitos anos com a ação “Vizinhança Solidária”, agora esse trabalho está mais
fortalecido pois o Sr. Neto conhece muitos colegas policiais que estão na ativa.
ANIMAIS NA PRAIA
"Depende muito da conscientização e educação da pessoa saber que não deve levar o animal
na praia. Peço que os vigias abordem com educação, mas não podemos expulsar, não temos o
poder de polícia.” A maioria dos casos é de turistas, quando é morador, o vigia anota a rua e número
da casa. “São sempre os mesmos, tiraram o cachorro, mas no dia seguinte estão lá de novo.”
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO
A Lei do Silêncio estabelece limites diferentes de decibéis para o período do dia e o período
da noite e a perturbação do sossego é 24hs por dia. “O associado que se sentir incomodado a
qualquer hora pode acionar a SAI”. Os vigias fazem a orientação tentando chegar a um acordo entre
as partes, mas se a pessoa não quer diminuir o volume do som ou se volta a aumentar assim que o
vigia sai, o Sr. Neto orienta ao associado ligar para 190. “Nós não podemos ligar pois a polícia precisa
dos dados da parte ofendida, só geram um ocorrência se houver reclamação de um vizinho para
caracterizar perturbação de sossego”.
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“Toda ocorrência é anotada no nosso livro com endereço completo do morador, seja
perturbação de sossego, cachorro na praia, fogueira etc.”
CUIDADOS COM A PRAIA
Os associados podem ligar da praia para a Base a qualquer hora para relatar qualquer
irregularidade como cachorros, som alto e acampamentos. "Fogueira na areia é um crime ambiental,
bem como a preparação de alimentos que utilizam fogo, tanto por frequentadores como por
ambulantes ilegais.” Os ambulantes legalizados têm uma camiseta identiﬁcada. É importante o
consumo só dos produtos de ambulantes com licença da prefeitura de Ubatuba. Os ambulantes
ilegais são abordados e orientados a sairem do local, mas a zeladoria não tem o poder de polícia,
assim só podemos esperar a ﬁscalização da prefeitura para a remoção destes.
ZELADORIA E MANUTENÇÃO
"Trabalhamos junto com o pessoal da manutenção. Durante as rondas, os vigias relatam
podas, colocação de lixo verde nas ruas e imediatamente avisam o Sr. Arnaldo para a averiguação.”
“Quando existe vento forte com queda de árvores, a Zeladoria entra em contato com a Elektro
relatando o problema.”
Nos relatos de animais mortos na praia como tartarugas, o Instituto Argonautas é acionado
para a remoção. A equipe com frequência é chamada pelos associados na eventualidade de animais
silvestres em suas propriedades, como morcegos, cobras, gambás e até jaguatirica. “Neste último
mês resgatamos duas cobras e uma coruja. A equipe é capacitada para o manuseio e realocação
destes animais na natureza. "
SERVIÇO AOS NÃO ASSOCIADOS
“Dependendo da ocorrência, atendemos também os não associados. Um exemplo é pedido
de socorro com animais peçonhentos. Não negamos este tipo de serviço, mas depois conversamos
para as pessoas contribuírem com a SAI. É uma oportunidade de mostrar essa gama de serviços que
a SAI oferece."
“Estamos aqui para sermos acionados, pode chamar 12 3845-1098, temos a maior
satisfação de prestar o serviço e ser o apoio ao associado”.

Vigia Ricardo José dos Santos,
SupervisorJosé Francisco de Camargo Neto
e o Soldado Maluf em frente à Base da SAI

BOLETIM SAI

Serviço de cameras
na base

Adão, Felipe
e Jeziel

BOLETIM SAI

ADUBAÇÃO SUSTENTÁVEL
O chamado “lixo verde”, apesar do nome, de lixo não tem nada. Grama cortada, folhas
secas que caem das árvores e até pequenos galhos podem ser depositados nos arredores de
árvores e de plantas em geral, e os benefícios dessa atividade são incontáveis. Além de reduzir
os esforços para retirar todo esse “lixo verde” do nosso bairro, essa técnica, também chamada
de mulching, promove uma série de benefícios para o solo e, consequentemente, para as
plantas.
Ao colocar matéria seca sobre o solo, você estará criando uma camada de proteção contra
fatores como a luz solar, chuva forte e alta variação de temperatura, por exemplo. Além disso,
essa camada de matéria orgânica alimenta e anima a microvida do solo. Esses organismos por
sua vez aumentam a disponibilidade de nutrientes para as plantas, além de agregar partículas de
solo, deixando-o mais bem drenado, oxigenado e propício para o crescimento das raizes.
Gustavo Bogar Rapoport,
Graduando em engenharia agronômica pela ESALQ
Frequentador de Itamambuca desde 1 mês de idade
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